
 بنام خداوند بخشنده و مهربان

 

 لرستان پزشکي علوم دانشگاه

 پزشکي علوم آموزش توسعه و مطالعات مرکز

 آموزشي و درسي ریزی برنامه واحد

(Course Plan) دوره طرح 

 ارشد کارشناسی:مقطع                      بهداشت و سالمندی  :آموزشی گروه آباد                          خرم ومامایی پرستاری :دانشکده

 79-79 دومنیمسال -                                             سالمندان پرستاری :تحصیلی رشته ی

 کارآموزی واحد 1نظری   واحد 1تعداد: و نوع                            دارو شناسی سالمندی و فراورده های مکمل: درسي واحد نام

 ندارد :نیاز پیش(                                                              19-11) شنبه  :مکان و زمان

 رضا حسین آبادی-  :مدرس                                               نشجویان کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی دا  :فراگیران

ض، دوز مصرفي، احتیاطات پرستاری و فرایند تسلط دانشجو به اثر، تداخل داریي، عوار هدف کلی درس:

 مصرف

این درس به شرح فارماکولوژی بالیني و درماني با توجه به مشکالت شایع حاد و مزمن سالمندان  شرح درس:

مي پردازد و فرصتي را فراهم مي آورد که مصرف دارو برای سالمندان با تاکید بر آموزش مددجو و خاناده برنامه 

 دد.ریزی و اجرا گر

 

 ایان این درس:پاز فراگیر انتظار مي رود در   اهداف بینابینی:

 را توضیح دهد.  اصول فارماکو دینامیک و فارماکو کینتیک -1

 را توضیح دهد.دینامیک و فارماکوکینتیک ناشي از سن فارماکو تغییرات -2

نفسي، گوارشي، غدد و متابولیسم، روماتیسم، فارماکولوژی دارو ها و کاربرد داروها در بیماریهای مختلف عفوني، قلب و عروق، ت -3

 را بداند و توضیح دهد.اعصاب و روان، چشم، پوست و سایر  بیمارایها را 

 توضیح دهد. واکنش های نامطوب دارویي در سالمندان را بداند و  -4

 را توضیح دهد.  عوامل اجتماعي و فرهنگي موثر در مصرف دارو در سالمندان -5



 توضیح دهد. ص نحوه مصرف صحیح و عوارض جانبي انواع دارو ها را  بداند وآموزش های الزم در خصو -6

 را توضیح دهد. تدابیر پرستاری در مصرف دارو در سالمندان -7

 جایگاه گیاه درماني و طب سنتي در پرستاری سالمندی را توضیح دهد؟ -8

 شایع در درمان انواع  مشکالت سالمندان را برشمارد ؟داروهای گیاهي  -9

 رایج مصرف دارو  در سالمندان را برشمارد و کاربرد انها را توضیح دهد. ابزارهای -11

 :تدریس شیوه های

  *  گروهي بحث    * پاسخ و پرسش      * شده ریزی برنامه سخنراني سخنراني

 )دهید شرح لطفا( :دانشجو تکالیف و وظایف

 :رود می انتظار محترم دانشجویان از

 مشارکت در بحث های گروهي  حضور فعال و مستمر در جلسات کالس درس و -1

 استفاده از منابع معرفي شده و سایر منابع معتبر علمي با واگذار شده  و  ب لمطابرنامه  ي مطابق با یارائه سمینار دانشجو -2

 استفاده از ابزارها سمعي بصری مناسب جهت ارایه مطلب واگذار شده -3

  ه   ئد در خصوص محتوای مطلب تهیه شده حداقل یک هفته قبل از اراهماهنگي با استا   -4

 اداره کالس درس در جلسه ارایه مطلب محول شده -5

 ه نمره ناتمام اعالم خواهد شد.ئه تکالیف  محول شده الزامي بوده و در صورت عدم ارائارا -6

 :آموزشی کمک وسایل

 - - - - - - - - - - - - )ببرید نام لطفاً( موارد سایر     * اسالید پروژکتور  وایت
 نحوه ارزشیابی:

 نمره 1حضور منظم در کالس  -1

 نمره 2عال در بحث ها فمشارکت  -2

 نمره 3ارایه کنفرانس   -3

 نمره 14امتحان پایان ترم   -4

 غلط   -صحیح  □                    چند گزینه ای  □    کوتاه پاسخ   □تشریحي   * □نوع آزمون:   *

 

 :)ببرید نام لطفا( :مطالعه برای یپیشنهاد منابع

 کتاب فارماکولوژی کاتزونگ ترور -1

 . 1392حسین خلیلي، نائمه نیکروز، سپیده الیاسي، دارو درماني بیماریهای سالمندان. انتشارات کتاب ارجمند چاپ اول  -2

 1394ف  خیراهلل غالمي، محمد رضا جوادی، الناز سخائیان. دارودرماني سالمندان چاپ دوم  انتشارات د -3



 ارایه دهنده عنوان مطلب تاریخ جلسه 

اهمیت داروشناسي در معرفي درس،  14/11/96 اول

    سالمندانپرستاری 

 حسین آبادی

و  فارماکو دینامیک و فارماکو کینتیک اصول  21/11/96 دوم

 در سالمندیتغییرات  آن 
 خلیل زاده دکتر

ر بیماریهای فارماکولوژی  و کاربرد دارو ها د 28/11/96 سوم

عروقي،  -های مختلف)قلبي سیستمشایع 

  در سالمندان متابولیک، تنفسي و گوارشي 

 دکتر خلیل زاده

فارماکولوژی  و کاربرد دارو ها در بیماریهای  1/2/97 چهارم

 در سالمندان نورولوژیک و سایکولوژیکشایع  
 دکتر خلیل زاده

مطوب واکنش های نا -فراورده های مکمل 8/2/97 پنجم

 دارویي در سالمندان
 دکتر خلیل زاده

آموزش به تدابیر پرستاری در مصرف دارو و  15/2/97 ششم

 بیمار و خانواده  

 حسین آبادی

عوامل اجتماعي و فرهنگي موثر در مصرف دارو  22/2/97 هفتم
  در سالمندان

 حسین آبادی

جایگاه گیاه درماني و طب سنتي در پرستاری  29/1/97 هشتم
 مندیسال

 حسین آبادی

 

 


